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          SLOVO PRE ŽIVOT 

„Ako Pán klope“ 

Nebeský Návštevník  nielen stojí, ale 
klope. Zdvorilo a láskavo klope na 
dvere našej duše. Klope, ale neotvára 
sám, neotvára násilne dvere našej 
duše, váži si našu slobodu, chce, aby 
sme sami otvorili svoje srdce, aby sme 
Mu uverili, zamilovali si Ho 
a nasledovali Ho.  
Klope mnohými a rôznymi 

spôsobmi. Klope na hlas nášho 
svedomia. Koľkokrát, keď konáme 
zlo, búri sa a my intenzívne počujeme 
jeho klopanie i hlas: „Si vinný“ .  Je to 

Boží hlas, ktorý klope na tvoje srdce, 
aby ťa zobudil, aby ťa priviedol 
k pokániu, k spáse. Je to klopanie 
nebeského Návštevníka, ktorý chce, 
aby si mu otvoril, aby mohol vojsť do 
tvojho života, do tvojho srdca.  
Klope slovom Evanjelia.  Koľkokrát 

sme počuli Jeho hlas cez kázeň, ktorú 
sme si náhodne vypočuli alebo cez 
duchovnú literatúru. Je to Kristov 
hlas, ktorý klope na naše srdce, aby 
sme ho otvorili, aby sme Ho prijali. 
Koľkí ľudia sa zobudili po jedinej 
kázni, uskutočnili pokánie, zmenili 
svoj život i cestu, otvorili svoje srdce 
Kristovi a teraz žijú životom plným 
radosti a pokoja. 
Často nebeský Návštevník klope 

intenzívnejšie, silnejšie. Keď vidí, že 
duša sa nezobúdza, neotvára svoje 
srdce, vtedy je klopanie intenzívnejšie, 
silnejšie. Boh dovolí, aby prišla choroba, 
rôzne udalosti, slabosti, ktoré otrasú 
našim životom. Prichádza smrť, bolesť 
a je počuť Boží hlas v našej duši: Duša, 
otvor svoje srdce, nezúfaj, nestrácaj 

nádej. Ja som tvoja radosť, pokoj 
a spása.  
Vo väčšine prípadov duše nepočujú, 

nevšímajú si Kristov hlas, nezaujímajú 
sa o Jeho klopanie a zostávajú 
zatvorené. Aké nešťastné sú tieto duše, 
ktoré sú ľahostajné ku klopaniu Krista 
a neotvárajú svoje srdce, aby prijali 
Krista. Koľkí takíto ľudia odchádzajú 
z tohto sveta bez pokánia, bez spásy! 
Ale napriek nášmu nezáujmu nebeský 

Návštevník neprestáva klopať na dvere 
nášho srdca. 
Ak napriek nádeji zostaneme do konca 

chladní a ľahostajní k Božej láske, čaká 
nás  večná smrť, ktorá znamená 
odlúčenie od Boha. 
Nečakajme na zajtra. Už dnes keď 

budeme počuť klopanie Pána, otvorme 
mú svoje srdce a on nás uzdraví z našich 
slabosti a bolesti. On je pravým 
a jediným vodcom a kompasom v našom 
živote.  
Nebuďme ľahostajní k Jeho hlasu, 

ktorý nás v tejto pôstnej dobe 
intenzívnejšie volá k pokániu, spáse. 
Brat, sestra vezmi do rúk Evanjelium, 

pozorne ho otvor, čítaj, pros o osvietenie 
a Boh ti otvorí srdce, aby si spoznal 

Krista, aby si sa naučil Jeho vôli.  
  Netvrď, že nerozumieš Evanjeliu. Dnes 
je Evanjelium Božie slovo preložené do 
hovorového jazyka, aby mu mohol 
rozumieť každý človek. Okrem toho, Ten, 
ktorý nám dal Evanjelium, dá nám aj 
osvietenie, aby sme mu rozumeli. 
  Sv. Anton Veľký a mnohí ďalší svätí 
poznali Evanjelium naspamäť. Keď je 
smäd po vode, nájdeš si spôsob, ako sa 
z nej napiť.  



LITURGICKÝ PROGRAM GRÉCKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI  

 U SV. LEOPOLDA V BRNE 

 

 

 

Deň 

 

Chrám  sv. Leopolda 

 

Pastoračné centrum  

 

NEDEĽA  

1. 3. 2020 

 

Prvá pôstna nedeľa – nedeľa 

Ortodoxie 

 

 

10 15 –  Sv. Liturgia  
SL  EUP ZB M 

 

 

 

 

STREDA 

4. 3. 2020 

   

17 00 –  Liturgia VPD 
SL   

 

PIATOK 

6. 3. 2020 

 

Prvý piatok v mesiaci 

   

17 00 –  Liturgia VPD 
SL   

 

 

SOBOTA 

7. 3. 2020 

 

Druhá zádušná sobota 

 8 00 –  Sv. Liturgia  
SL   

 

  

 

NEDEĽA 

8. 3. 2020 

 

Druhá pôstna nedeľa 

 

10 15 –  Sv. Liturgia  
SL   

 

 

PONDELOK 

9. 3.2020 

 

Štyridsiati svätí mučeníci 

umučení v Sebastejskom jazere 

  

7 00 –  Sv. Liturgia  
CSL 

 

 

STREDA 

11. 3. 2020 

   

17 00 –  Liturgia VPD 
SL   

 
 

PIATOK 

13. 3. 2020 

 

   

17 00 –  Liturgia VPD 
SL   

 
 

SOBOTA 

14. 3. 2020 

 
Tretia zádušná sobota 

 8 00 –  Sv. Liturgia  
CSL   

 

17 00 –  Večiereň 
SL   



 

NEDEĽA 

15. 3. 2020 

 

Tretia pôstna nedeľa - 

Krížupoklonná 

 

10 15 –  Sv. Liturgia  
CSL  P M 

 

 

STREDA 

18. 3. 2020 

   

17 00 –  Liturgia VPD 

SL   
 

PIATOK 

20. 3. 2020 

 

   

17 00 –  Liturgia VPD 
SL   

 
 

SOBOTA 

21. 3. 2020 

 
Štvrtá zádušná sobota 

 8 00 –  Sv. Liturgia  
SL   

 

17 00 –  Večiereň 
SL   

 

NEDEĽA 

22 3. 2020 

 

Štvrtá pôstna nedeľa 

 

10 15 –  Sv. Liturgia  
SL   

 

 

STREDA 

25. 3. 2020 

 

Zvestovanie Presvätej 

Bohorodičke 

   

17 00 –  Sv. Liturgia 
SL  PS 

 

Voľnica 

 

PIATOK 

 

27. 3. 2020 

 

   

17 00 –  Liturgia VPD 
SL   

 

SOBOTA 

28. 3. 2020 

 
Akatistová sobota 

 8 00 –  Sv. Liturgia  
SL   

 

17 00 –  Večiereň 
SL   

 

NEDEĽA 

29 3. 2020 

 

Piata pôstna nedeľa 

 

10 15 –  Sv. Liturgia  
CSL  M 

 

 

 

CSL – Cirkevnoslovanská liturgia,  SL – Slovenská liturgia,  M – Myrovanie  ZB – Zbierka 

mesačná na chrám,   EUP – Eucharistická pobožnosť     PS – Prikázaný sviatok   P – Panachída  

VPD – Liturgia vopred posvätených darov 



 

 

PASTORAČNÉ CENTRUM 

Cieľom pastoračného centra je pravidelné stretávanie sa veriacich z našej farnosti (od pondelka do 

soboty) pri spoločnom slávení Sv. Liturgie, Večierne, adorácii, nácviku spevu, večernom stretnutí, 

prednáške a pod. 

Pastoračné centrum sa nachádza za minoritským kostolom sv. Janů, medzi ulicou Minoritská 

a Jánská. 

Pravidelný program konania udalosti v centru nájdete – Farský informátor a nepravidelný 

program na farskej stránke v kolónke Oznamy.  

Viac informácii o centru nájdete na farskej stránke pod názvom Pastoračné centrum – bohoslužby 

a aktivity.  

 

 

 

 

 

 

PRIPOMENUTIE 

 

Milovaní bratia a sestry! 

V chráme sv. Leopolda je stolík na ktorom sa nachádza drevená krabička s nápisom „VÁŠ 

ÚMYSEL“. Do tejto krabičky môže každý z vás vložiť napísaný úmysel (prosbu za živých či 

zomrelých, za vzťah a pod.) za ktorý budem (až nasledujúcu nedeľu) v tichej modlitby príhovoru 

slúžiť sv. Liturgiu. Využite túto možnosť! Prosím nevhadzujte za úmysly peniaze!!“ Tak rovnako 

využívajte aj možnosť zapálenie sviečky na váš úmysel, Keď okiadzam chrám okiadzam aj svietnik 

s horiacimi sviečkami preto, aby Pán vypočul vaše prosby a úmysly počas Sv. Liturgie.   

 

 

 

 

 

 

Program ostatných akcii vo farnosti nájdete v podobe udalosti alebo oznamu  na 

Facebooku: Gréckokatolícka farnosť u sv. Leopolda v Brne alebo na hore uvedenej 

farskej stránke grkat-brno.cz  alebo Instagram: grkat.brno 

 

 
 


